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Usnesení 

ze schůze Rady města Sezimovo Ústí konané dne 25. 1. 2016 
 
Valná hromada VST dne 29. 2. 2016 – refinancování úvěru (mat. č. 14/2016) 
Usnesení č. 14/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh na schválení:  
a)  zřízení zástavního práva k vlastnímu podílu ve výši 31310/327379, kdy výše vkladu činí 

31.310.000 Kč, na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., za účelem zajištění 
pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu nového úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) 
poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších 
investičních akcí na období 2009 – 2011, a to způsobem a za podmínek sjednaných  
ve Smlouvě o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. Z02/1191/15/LCD 
uzavírané mezi Českou spořitelnou, a.s. a městem Sezimovo Ústí; 

b)  Smlouvu o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. Z02/1191/15/LCD  
v předloženém znění.  

 
II.    Bere na vědomí   
návrh Smlouvy o úvěru č. 1191/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o. pro jejíž uzavření se schvalují dokumenty zastupitelstvem uvedené 
v bodu I. písm. a) a b) a předkládá je ZM Sezimovo Ústí k projednání. 
 
III.   Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh na delegování pí Ludmily Svatkové, místostarostky města, 
jako zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodárenská společnost  
Táborsko s.r.o., IČ: 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, která se bude konat dne 29. 2. 
2016. 
 
IV.   Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí návrh, aby delegovanému zástupci města na valné hromadě obchodní 
společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. konané dne 29. 2. 2016 bylo uloženo hlasovat 
pro přijetí předložených materiálů podle programu této valné hromady a dále hlasovat  
pro zastavení podílu města Sezimovo Ústí na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu nového úvěru č. 1191/15/LCD 
poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších 
investičních akcí na období 2009 – 2011 a udělit souhlas se zastavením podílů města Tábora a 
města Planá nad Lužnicí na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění 
pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu nového úvěru č. 1191/15/LCD poskytnutého Českou 
spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na refinancování Projektu 
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších investičních akcí na období 
2009 – 2011. 
5A/0N/0Z 
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OS Polánka – žádost o poskytnutí příspěvku na údržbu běžkařských tras (mat. č. 15/2016) 
Usnesení č. 15/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení Polánka účelově určené na strojní údržbu 
běžkařských tras v sezóně 2015/2016 ve výši 2.000 Kč. 
5A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1/2016 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí z 20. 1. 2016 (mat. č. 16/2016) 
Usnesení č. 16/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1/2016 z jednání bytové komise RM Sezimovo Ústí, konaného dne 20. 1. 2016. 
 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 12/611 s paní Janou Jandovou, trvale bytem Lipová ulice  
č. p. 495, 391 01 Sezimovo Ústí. 
 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 27/627 s paní Andreou Sváčkovou, trvale bytem Svépomoc 
č. p. 694, 391 02 Sezimovo Ústí. 
 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 54/1111 s panem Janem Černým, trvale bytem Dukelská  
č. p. 610, 391 02 Sezimovo Ústí. 
5A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem garáže čp. 603 – pí Šímová (mat. č. 17/2016) 
Usnesení č. 17/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 3. 2015, týkající se na pronájmu nebytového 
prostoru - garáže v č. p. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí – nájemce Šímová Zdenka, kterým bude 
smlouva prodloužena do 30. 6. 2016.  
5A/0N/0Z 
 
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 9/494 (mat. č. 18/2016) 
Usnesení č. 18/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 9/494, Lipová č. p. 494, 
Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle pravidel pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního měsíčního nájemného bude 
činit 1.722 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
5A/0N/0Z 
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Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 5/1112 (mat. č. 19/2016) 
Usnesení č. 19/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 5/1112, Průmyslová 
ulice č. p. 1112, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální délka platebního období je 18 
měsíců. Výše základního měsíčního nájemného je stanoveno ve výši 4.019 Kč. 
5A/0N/0Z 
 
Souhlas s umístěním sídla spolku – Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí (mat. č. 20/2016) 
Usnesení č. 20/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku – Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí, z.s., IČ 266 05 082, na adrese 
Nerudova 1248, 391 02 Sezimovo Ústí.  
5A/0N/0Z 
 
Souhlas s vedením trasy horkovodu – C-Energy Bohemia, s.r.o. (mat. č. 21/2016) 
Usnesení č. 21/2016 
RM po projednání  
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu z důvodu předložení neaktuálních mapových podkladů žadatelem.  
5A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ul. Táborská 2. etapa – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (mat. č. 22/2016) 
Usnesení č. 22/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. 6. 2015 mezi 
městem Sezimovo Ústí a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ: 190 00, 
IČ: 26177005, dle předloženého návrhu. 
5A/0N/0Z 
 
Pacht části pozemku p.č. 830/5 – zahrádka p. Hodas (mat. č. 23/2016) 
Usnesení č. 23/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
záměr pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí,  
o výměře 232 m2, panu Josefu Hodasovi, trv. bytem Rudé armády 1141, 391 02 Sezimovo Ústí,  
od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 1 Kč/m2/rok. 
5A/0N/0Z 
 
Souhlas s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s. (mat. č. 24/2016) 
Usnesení č. 24/2016 
RM po projednání 



4 

 
 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330032636/001 mezi smluvními 
stranami městem Sezimovo Ústí, jako povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., jako 
oprávněným, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč bez DPH a Smlouvy o zřízení věcného 
břemene  
č. TA-014330032636/002 mezi smluvními stranami městem Sezimovo Ústí, jako povinným, a 
společností E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, za jednorázovou náhradu ve výši 1.220,- Kč 
bez DPH v návaznosti na Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
10300118592/001 uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 5. 2014.  
5A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM na r. 2016 č. 1 – 2 (mat. č. 25/2016) 
Usnesení č. 25/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 1 
Název: Oprava poškozených mincovníků v prostorách WC Petrklíč 

ORJ O§ POL Text v tis. Kč 

470 3639 5171 Opravy a udržování 80,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -80,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 2 
Název: Posílení investičních výdajů (3 tis. Kč) na projekt Stavební úpravy včetně nového osvětlení – 
obřadní síň z důvodu pořízení nového světla nad řečnickým pultem a úprava účtování paragrafu 

ORJ O§ POL Text v tis. Kč 

650 6171 6121 Budovy, haly a stavby 153,0 

650 3399 6121 Budovy, haly a stavby -150,0 

650 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -3,0 

   Výdaje celkem 0,0 

 
5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal v. r.                            Ludmila Svatková v. r.  
       starosta města                 místostarostka města 

 


